GEMEENTE GRIMBERGEN
GEMEENTERAADSCOMMISSIE MOBILITEIT – NOTULEN
Openbare vergadering van woensdag 18 september 2019
Aanwezig:

Luk RAEKELBOOM, voorzitter gemeenteraadscommissie mobiliteit
Jean DEWIT, Yves VERBERCK, Gerlant VAN BERLAER, Jelle DE WILDE,
Elke WOUTERS, Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal
LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE, Katrien LE
ROY, Katleen ORINX, effectieve commissieleden
Philip ROOSEN, Sofie ROELANDT, Chris SELLESLAGH, Karlijne VAN BREE,
waarnemende commissieleden
Jolien VAN DE RIJCK, deskundige
Daisy SMEDTS, secretaris gemeenteraadscommissie mobiliteit

Verontschuldigd: /
Afwezig:

Christian DONNEUX, effectief lid gemeenteraadscommissie mobiliteit
Eddie BOELENS, William DE BOECK, Martine DE COPPEL, Linda DE PREE,
Tom GAUDAEN, Jannik GROOTEN, Kirsten HOEFS, Brigitte JANSSENS,
Bart LAEREMANS, Karima MOKHTAR, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Eric
NAGELS, Trui OLBRECHTS, Marnix SNAUWAERT, Patrick VERTONGEN,
waarnemende commissieleden
Pascal DEBBAUT, deskundige

1. Werkafspraken : bespreking
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
Artikel 37:
§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen
en belanghebbenden horen
§ 2. Artikel 28 en 34 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de
stemmingen in de commissies.
§ 3. De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie
het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die
berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De
evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen,
altijd hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig de voormelde
berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten
toegewezen in de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Als een lid uitdrukkelijk aan de
gemeenteraad heeft meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, vermeld in
artikel 36, kan dat lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
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andere fractie. Niettemin behouden die fracties het oorspronkelijke aantal leden in de
commissie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt. Als de fractie van het
kandidaat-commissielid maar uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, vermeld in het
eerste lid, een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie.
§ 5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de
werkwijze van de commissie, alsook voor de toekenning van presentiegelden, met dien
verstande dat de leden met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3, vierde lid, hetzelfde
presentiegeld krijgen als de andere leden.
Als een lid met raadgevende stem lid is van verschillende commissies, kan het bedrag van
de toegekende presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat
jaarlijks theoretisch toegekend kan worden aan een vast lid. Voor de berekening van dat
maximumbedrag wordt rekening gehouden met het aantal commissievergaderingen die
voor een vast lid recht geven op presentiegeld.
Artikel 38, 7°.
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en
waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25
februari 2019:

Artikel 37.
§ 1. De raad richt de volgende zes commissies op die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden: 1° personeel en organisatie; 2° financiën; 3° infrastructuur; 4°
omgeving; 5° mobiliteit; 6° een commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen en belanghebbenden horen. § 2. Iedere commissie is samengesteld uit
13 stemgerechtigde raadsleden.
(...)
§ 7. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het
college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan.
§ 8. De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de
commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in
spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de
gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting
hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering. De oproeping vermeldt de
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.
§ 9. De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen
door raadsleden van dezelfde fractie.
§ 10. De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 tem. 6 van dit reglement). De raadsleden
kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel
uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als
waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.
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§ 11. Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke
gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt
bezorgd.
Artikel 38.
Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de
waarnemende leden, de krachtens art. 37, §2 aangestelde voorzitter, de deskundigen en
de eventuele belanghebbenden. De leden van de commissies stemmen, zoals in de
gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.
Artikel 39.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen
door het college van burgemeester en schepenen. Een afschrift van het verslag wordt via
e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.
De beslissing wordt genomen op grond van:
I. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij de leden van de commissie
mobiliteit werden aangeduid als volgt:
 Vernieuwing Yves VERBERCK, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT;
 Open VLD
Christian DONNEUX, Gilbert GOOSSENS;
 N-VA
Elke WOUTERS, Rudi VAN HOVE;
 CD&V
Katleen ORINX, Jelle DE WILDE;
 Groen
Katrien LE ROY, Isabel GAISBAUER;
 sp.a
Gerlant VAN BERLAER;
 UF
Jean DEWIT.
II. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij raadslid Luk RAEKELBOOM werd
aangeduid als voorzitter van de gemeenteraadscommissie mobiliteit.
III. Uitnodiging via e-notulen op 5 september 2019 met de volgende agenda:
1. Werkafspraken : bespreking
2. Toelichting en stand van zaken: Ringtrambus, Fietssnelweg kanaalroute noord,
vervoerregioraad en openbaar vervoer: aanvullend en kernnet Grimbergen
3. Sint-Amandsplein: toegangen voor marktkramers en foorkramers na gebruik als
tijdelijke parking
4. Bijkomende tijdelijke parking aan cultuurcentrum Strombeek
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
De gemeenteraadscommissie brengt advies uit over de voorstellen welke hun door de raad
of door het college van burgemeester en schepenen of door een raadslid worden
voorgelegd.
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie verplicht de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
De uitnodiging met de agenda en bijlagen worden nu verzonden via e-notulen.
Commissieleden kunnen zelf ook nog agendapunten laten toevoegen. Deze kunnen
besproken worden onder een vast punt ‘vragen leden’. De punten dienen wel 1 week op
voorhand aan de mobiliteitsdienst bezorgen te worden via e-mail (
mobiliteit@grimbergen.be ).
Er wordt getracht om het verslag binnen de week te verzenden.
Het verschil tussen deze commissie en de Technische Commissie Verkeer (kortweg TCV) is
dat deze commissie meer beleidsmatig en gerichter op mobiliteitsvragen zal werken daar
waar de TCV een louter technische commissie is die kleinere verkeerssituaties analyseert,
bespreekt en adviseert. De TCV vergadert maandelijks.
Vragen leden:
Hoe kan men een agendapunt indienen voor de TCV?
Men stuurt het agendapunt best naar het algemeen mailadres van het gemeentebestuur
gemeentebestuur@grimbergen.be, met de schepen van mobiliteit in cc
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philip.roosen@grimbergen.be. Van daaruit zal dit naar de juiste dienst worden
doorgestuurd waarna de dienst mobiliteit voor de verdere opvolging zal zorgen.
Kan je de verslagen van de TCV inkijken?
Het is niet de bedoeling deze verslagen toegankelijk te maken voor het grote publiek
omwille van de privacywetgeving. Er wordt wel nagekeken of de besluiten binnen een
‘besloten’ groep (bv. leden van de commissie Mobiliteit) kunnen meegedeeld worden.
Bij de vorige legislatuur was het niet altijd duidelijk welk advies werd gegeven en of
er consensus was onder de aanwezige leden. Blijft dit zo of zal er voor gezorgd
worden dat in dergelijke gevallen een stemming wordt gehouden?
Er zal over gewaakt worden dat dit duidelijk wordt weergegeven in het verslag.
Bijkomende informatie:
De agenda van de gemeenteraadscommissie werd op 05/09/2019 op de gemeentelijke
website geplaatst.
BESLUIT:
Enig artikel.
Er worden enkele werkafspraken gemaakt over de praktische organisatie van de
gemeenteraadscommissie Mobiliteit.
2. Toelichting en stand van zaken: Ringtrambus, Fietssnelweg kanaalroute noord,
vervoerregioraad en openbaar vervoer: aanvullend en kernnet Grimbergen
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
Artikel 37:
§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen
en belanghebbenden horen
§ 2. Artikel 28 en 34 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de
stemmingen in de commissies.
§ 3. De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie
het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die
berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De
evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen,
altijd hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig de voormelde
berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten
toegewezen in de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Als een lid uitdrukkelijk aan de
gemeenteraad heeft meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, vermeld in
artikel 36, kan dat lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
andere fractie. Niettemin behouden die fracties het oorspronkelijke aantal leden in de
commissie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt. Als de fractie van het
kandidaat-commissielid maar uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
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Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, vermeld in het
eerste lid, een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie.
§ 5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de
werkwijze van de commissie, alsook voor de toekenning van presentiegelden, met dien
verstande dat de leden met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3, vierde lid, hetzelfde
presentiegeld krijgen als de andere leden.
Als een lid met raadgevende stem lid is van verschillende commissies, kan het bedrag van
de toegekende presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat
jaarlijks theoretisch toegekend kan worden aan een vast lid. Voor de berekening van dat
maximumbedrag wordt rekening gehouden met het aantal commissievergaderingen die
voor een vast lid recht geven op presentiegeld.
Artikel 38, 7°.
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en
waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25
februari 2019:

Artikel 37.
§ 1. De raad richt de volgende zes commissies op die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden: 1° personeel en organisatie; 2° financiën; 3° infrastructuur; 4°
omgeving; 5° mobiliteit; 6° een commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen en belanghebbenden horen. § 2. Iedere commissie is samengesteld uit
13 stemgerechtigde raadsleden.
(...)
§ 7. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het
college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan.
§ 8. De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de
commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in
spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de
gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting
hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering. De oproeping vermeldt de
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.
§ 9. De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen
door raadsleden van dezelfde fractie.
§ 10. De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 tem. 6 van dit reglement). De raadsleden
kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel
uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als
waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.
§ 11. Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke
gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt
bezorgd.
Artikel 38.
Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de
waarnemende leden, de krachtens art. 37, §2 aangestelde voorzitter, de deskundigen en
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de eventuele belanghebbenden. De leden van de commissies stemmen, zoals in de
gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.
Artikel 39.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen
door het college van burgemeester en schepenen. Een afschrift van het verslag wordt via
e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.
De beslissing wordt genomen op grond van:
I. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij de leden van de commissie
mobiliteit werden aangeduid als volgt:
 Vernieuwing Yves VERBERCK, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT;
 Open VLD
Christian DONNEUX, Gilbert GOOSSENS;
 N-VA
Elke WOUTERS, Rudi VAN HOVE;
 CD&V
Katleen ORINX, Jelle DE WILDE;
 Groen
Katrien LE ROY, Isabel GAISBAUER;
 sp.a
Gerlant VAN BERLAER;
 UF
Jean DEWIT.
II. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij raadslid Luk RAEKELBOOM werd
aangeduid als voorzitter van de gemeenteraadscommissie mobiliteit.
III. Uitnodiging via e-notulen op 5 september 2019 met de volgende agenda:
1. Werkafspraken : bespreking
2. Toelichting en stand van zaken: Ringtrambus, Fietssnelweg kanaalroute noord,
vervoerregioraad en openbaar vervoer: aanvullend en kernnet Grimbergen
3. Sint-Amandsplein: toegangen voor marktkramers en foorkramers na gebruik als
tijdelijke parking
4. Bijkomende tijdelijke parking aan cultuurcentrum Strombeek
…
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
De gemeenteraadscommissie brengt advies uit over de voorstellen welke hun door de raad
of door het college van burgemeester en schepenen of door een raadslid worden
voorgelegd.
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie verplicht de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
De schepen van mobiliteit, Philip Roosen, licht deze dossiers toe en antwoord op de
vragen. Zie bijgevoegde presentatie.
Bijkomende informatie:
De agenda van de gemeenteraadscommissie werd op 05/09/2019 op de gemeentelijke
website geplaatst.
BESLUIT:
Enig Artikel.
Er wordt kennis genomen van de toelichting en stand van zaken van de volgende dossiers:
 Ringtrambus;
 Fietssnelweg kanaalroute noord;
 Vervoerregioraad;
 Openbaar vervoer: aanvullend en kernnet Grimbergen.
3. Sint-Amandsplein: toegangen voor marktkramers en foorkramers na gebruik als
tijdelijke parking
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
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Artikel 37:
§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen
en belanghebbenden horen
§ 2. Artikel 28 en 34 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de
stemmingen in de commissies.
§ 3. De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie
het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die
berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De
evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen,
altijd hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig de voormelde
berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten
toegewezen in de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Als een lid uitdrukkelijk aan de
gemeenteraad heeft meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, vermeld in
artikel 36, kan dat lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
andere fractie. Niettemin behouden die fracties het oorspronkelijke aantal leden in de
commissie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt. Als de fractie van het
kandidaat-commissielid maar uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, vermeld in het
eerste lid, een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie.
§ 5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de
werkwijze van de commissie, alsook voor de toekenning van presentiegelden, met dien
verstande dat de leden met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3, vierde lid, hetzelfde
presentiegeld krijgen als de andere leden.
Als een lid met raadgevende stem lid is van verschillende commissies, kan het bedrag van
de toegekende presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat
jaarlijks theoretisch toegekend kan worden aan een vast lid. Voor de berekening van dat
maximumbedrag wordt rekening gehouden met het aantal commissievergaderingen die
voor een vast lid recht geven op presentiegeld.
Artikel 38, 7°.
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en
waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25
februari 2019:

Artikel 37.
§ 1. De raad richt de volgende zes commissies op die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden: 1° personeel en organisatie; 2° financiën; 3° infrastructuur; 4°
omgeving; 5° mobiliteit; 6° een commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
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samenwerkingsverbanden. Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen en belanghebbenden horen. § 2. Iedere commissie is samengesteld uit
13 stemgerechtigde raadsleden.
(...)
§ 7. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het
college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan.
§ 8. De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de
commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in
spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de
gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting
hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering. De oproeping vermeldt de
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.
§ 9. De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen
door raadsleden van dezelfde fractie.
§ 10. De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 tem. 6 van dit reglement). De raadsleden
kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel
uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als
waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.
§ 11. Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke
gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt
bezorgd.
Artikel 38.
Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de
waarnemende leden, de krachtens art. 37, §2 aangestelde voorzitter, de deskundigen en
de eventuele belanghebbenden. De leden van de commissies stemmen, zoals in de
gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.
Artikel 39.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen
door het college van burgemeester en schepenen. Een afschrift van het verslag wordt via
e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.
De beslissing wordt genomen op grond van:
I. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij de leden van de commissie
mobiliteit werden aangeduid als volgt:
 Vernieuwing Yves VERBERCK, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT;
 Open VLD
Christian DONNEUX, Gilbert GOOSSENS;
 N-VA
Elke WOUTERS, Rudi VAN HOVE;
 CD&V
Katleen ORINX, Jelle DE WILDE;
 Groen
Katrien LE ROY, Isabel GAISBAUER;
 sp.a
Gerlant VAN BERLAER;
 UF
Jean DEWIT.
II. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij raadslid Luk RAEKELBOOM werd
aangeduid als voorzitter van de gemeenteraadscommissie mobiliteit.
III. Uitnodiging via e-notulen op 5 september 2019 met de volgende agenda:
1. Werkafspraken : bespreking
2. Toelichting en stand van zaken: Ringtrambus, Fietssnelweg kanaalroute noord,
vervoerregioraad en openbaar vervoer: aanvullend en kernnet Grimbergen
3. Sint-Amandsplein: toegangen voor marktkramers en foorkramers na gebruik als
tijdelijke parking
4. Bijkomende tijdelijke parking aan cultuurcentrum Strombeek
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De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
De gemeenteraadscommissie brengt advies uit over de voorstellen welke hun door de raad
of door het college van burgemeester en schepenen of door een raadslid worden
voorgelegd.
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie verplicht de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Zolang de werken in Strombeek-Bever duren (de voorziene datum van de fase op het
Gemeenteplein is medio 2022) wordt het parkeren op het Sint Amandsplein wel toegelaten
en dit vooral door de werken aan het Gemeenteplein. Probleem is echter dat
toekomstgericht, als het plein weer parkeervrij wordt, dit niet met een parkeerverbod kan
worden aangeduid. Parkeerverbod is geldend op de rijbaan doch niet op openbare plaatsen
zoals een plein. Er zal dus een andere manier moeten bedacht worden om het parkeren
tegen te gaan en toch toe te laten dat marktkramers en foorkramers wel toegang hebben
om er te parkeren. Hoogstwaarschijnlijk zal dit bij middel van fysieke ingrepen moeten
gebeuren (paaltjes, banken, …).
Suggesties die dit kunnen mogelijk maken en die passen in het straatbeeld van het
masterplan zijn welkom.
Vraag leden:
Kan ondertussen onderzocht worden hoe men het parkeren op het Sint Amandsplein meer
kan organiseren? Nu parkeert men hoe en waar men wil en zo geraken sommige wagens
ingesloten. Dit zal op de eerstvolgende agenda van de TCV worden geplaatst en besproken
waarna het resultaat zal teruggekoppeld worden aan de leden.
Bijkomende informatie:
De agenda van de gemeenteraadscommissie werd op 05/09/2019 op de gemeentelijke
website geplaatst.
BESLUIT:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van van de bespreking van het onderwerp 'Sint-Amandsplein:
toegangen voor marktkramers en foorkramers na gebruik als tijdelijke parking'.
Art. 2.
Er zal onderzocht worden hoe men het parkeren op het Sint Amandsplein meer/beter kan
organiseren? Nu parkeert men hoe en waar men wil en zo geraken sommige wagens
ingesloten. Dit zal op de eerstvolgende agenda van de TCV worden geplaatst en besproken
waarna het resultaat zal teruggekoppeld worden aan de leden.
4. Bijkomende tijdelijke parking aan cultuurcentrum Strombeek
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
Artikel 37:
§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen
en belanghebbenden horen
§ 2. Artikel 28 en 34 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de
stemmingen in de commissies.
§ 3. De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie
het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die
berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De
evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen,
altijd hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig de voormelde
9

berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten
toegewezen in de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Als een lid uitdrukkelijk aan de
gemeenteraad heeft meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, vermeld in
artikel 36, kan dat lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
andere fractie. Niettemin behouden die fracties het oorspronkelijke aantal leden in de
commissie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt. Als de fractie van het
kandidaat-commissielid maar uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, vermeld in het
eerste lid, een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie.
§ 5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de
werkwijze van de commissie, alsook voor de toekenning van presentiegelden, met dien
verstande dat de leden met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3, vierde lid, hetzelfde
presentiegeld krijgen als de andere leden.
Als een lid met raadgevende stem lid is van verschillende commissies, kan het bedrag van
de toegekende presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat
jaarlijks theoretisch toegekend kan worden aan een vast lid. Voor de berekening van dat
maximumbedrag wordt rekening gehouden met het aantal commissievergaderingen die
voor een vast lid recht geven op presentiegeld.
Artikel 38, 7°.
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en
waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25
februari 2019:

Artikel 37.
§ 1. De raad richt de volgende zes commissies op die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden: 1° personeel en organisatie; 2° financiën; 3° infrastructuur; 4°
omgeving; 5° mobiliteit; 6° een commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen en belanghebbenden horen. § 2. Iedere commissie is samengesteld uit
13 stemgerechtigde raadsleden.
(...)
§ 7. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het
college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan.
§ 8. De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de
commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in
spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de
gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting
hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering. De oproeping vermeldt de
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.
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§ 9. De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen
door raadsleden van dezelfde fractie.
§ 10. De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 tem. 6 van dit reglement). De raadsleden
kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel
uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als
waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.
§ 11. Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke
gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt
bezorgd.
Artikel 38.
Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de
waarnemende leden, de krachtens art. 37, §2 aangestelde voorzitter, de deskundigen en
de eventuele belanghebbenden. De leden van de commissies stemmen, zoals in de
gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.
Artikel 39.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen
door het college van burgemeester en schepenen. Een afschrift van het verslag wordt via
e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.
De beslissing wordt genomen op grond van:
I. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij de leden van de commissie
mobiliteit werden aangeduid als volgt:
 Vernieuwing Yves VERBERCK, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT;
 Open VLD
Christian DONNEUX, Gilbert GOOSSENS;
 N-VA
Elke WOUTERS, Rudi VAN HOVE;
 CD&V
Katleen ORINX, Jelle DE WILDE;
 Groen
Katrien LE ROY, Isabel GAISBAUER;
 sp.a
Gerlant VAN BERLAER;
 UF
Jean DEWIT.
II. Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij raadslid Luk RAEKELBOOM werd
aangeduid als voorzitter van de gemeenteraadscommissie mobiliteit.
III. Uitnodiging via e-notulen op 5 september 2019 met de volgende agenda:
1. Werkafspraken : bespreking
2. Toelichting en stand van zaken: Ringtrambus, Fietssnelweg kanaalroute noord,
vervoerregioraad en openbaar vervoer: aanvullend en kernnet Grimbergen
3. Sint-Amandsplein: toegangen voor marktkramers en foorkramers na gebruik als
tijdelijke parking
4. Bijkomende tijdelijke parking aan cultuurcentrum Strombeek
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
De gemeenteraadscommissie brengt advies uit over de voorstellen welke hun door de raad
of door het college van burgemeester en schepenen of door een raadslid worden
voorgelegd.
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie verplicht de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
In de Jetsestraat krijgt het gemeentebestuur van een particuliere eigenaar beschikking over
een braakliggend terrein om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Dit tot het einde van de
werken in Strombeek-Bever. Er kunnen zo’n 40-tal wagens parkeren. Deze parking in de
Jetsestraat zal de komende weken/maanden in gebruik genomen worden. Er is nog niet
bepaald of deze algemeen toegankelijk wordt dan wel voorbehouden voor bepaalde
doelgroepen. Dit dient te gebeuren voor de parking klaar is.
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De burgemeester geeft mee dat er ook onderzocht wordt of er bijkomende parkeerplaatsen
aan de Rodepoortstraat naast de sporthal Vertommen kunnen komen.
De schepen van Mobiliteit geeft mee dat het college nu beslist heeft om de bouw van het
bufferbekken los te koppelen van de bouw van de ondergrondse parking. De beslissing om
een ondergrondse parking te voorzien heeft natuurlijk ook gevolgen voor de
verkeerscirculatie en het globale parkeerbeleid binnen Strombeek-Bever. Dit zal deel
uitmaken van de herziening van het bestaande mobiliteitsplan.
Bijkomende informatie:
De agenda van de gemeenteraadscommissie werd op 05/09/2019 op de gemeentelijke
website geplaatst.
BESLUIT:
Enig artikel.
Neemt kennis van de bespreking inzake de bijkomende tijdelijke parking aan het
cultuurcentrum Strombeek-Bever.
5. Bijkomende punten:
6. 1) N211-Wolvertemsesteenweg / Rijkenhoekstraat
7. 2) Snelheidsregistratieborden
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB).
Artikel 37:
§ 1. De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen
en belanghebbenden horen
§ 2. Artikel 28 en 34 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de
stemmingen in de commissies.
§ 3. De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie
het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die
berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De
evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen,
altijd hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig de voormelde
berekeningswijze toekomen, met een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, worden de mandaten
toegewezen in de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Als een lid uitdrukkelijk aan de
gemeenteraad heeft meegedeeld dat het niet meer wil behoren tot zijn fractie, vermeld in
artikel 36, kan dat lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
andere fractie. Niettemin behouden die fracties het oorspronkelijke aantal leden in de
commissie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt. Als de fractie van het
kandidaat-commissielid maar uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
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Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging, vermeld in het
eerste lid, een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 4. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie.
§ 5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de
werkwijze van de commissie, alsook voor de toekenning van presentiegelden, met dien
verstande dat de leden met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3, vierde lid, hetzelfde
presentiegeld krijgen als de andere leden.
Als een lid met raadgevende stem lid is van verschillende commissies, kan het bedrag van
de toegekende presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat
jaarlijks theoretisch toegekend kan worden aan een vast lid. Voor de berekening van dat
maximumbedrag wordt rekening gehouden met het aantal commissievergaderingen die
voor een vast lid recht geven op presentiegeld.
Artikel 38, 7°.
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en
waarin minstens bepalingen worden opgenomen over:
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 25
februari 2019:

Artikel 37.
§ 1. De raad richt de volgende zes commissies op die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden: 1° personeel en organisatie; 2° financiën; 3° infrastructuur; 4°
omgeving; 5° mobiliteit; 6° een commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen en belanghebbenden horen. § 2. Iedere commissie is samengesteld uit
13 stemgerechtigde raadsleden.
(...)
§ 7. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het
college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan.
§ 8. De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de
commissies en dit op vraag van het college van burgemeester en schepenen. Behalve in
spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping via e-notulen aan alle leden van de
gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer kunnen zitting
hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering. De oproeping vermeldt de
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Deze informatie wordt eveneens
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de gemeentelijke website.
§ 9. De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten vervangen
door raadsleden van dezelfde fractie.
§ 10. De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 tem. 6 van dit reglement). De raadsleden
kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel
uitmaken, bijwonen. De leden van het college en de algemeen directeur kunnen als
waarnemend lid de gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.
§ 11. Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke
gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt
bezorgd.
Artikel 38.
Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de
waarnemende leden, de krachtens art. 37, §2 aangestelde voorzitter, de deskundigen en
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de eventuele belanghebbenden. De leden van de commissies stemmen, zoals in de
gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 27, §4 van dit reglement.
Artikel 39.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door één of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen
door het college van burgemeester en schepenen. Een afschrift van het verslag wordt via
e-notulen verzonden aan ieder commissielid en aan elke fractieleider.
De beslissing wordt genomen op grond van:
/
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
De gemeenteraadscommissie brengt advies uit over de voorstellen welke hun door de raad
of door het college van burgemeester en schepenen of door een raadslid worden
voorgelegd.
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie verplicht de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen.
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
1. N211-Wolvertemsesteenweg / Rijkenhoekstraat.
Door het Agentschap Wegen en Verkeer (kort AWV) werden voorstellen gemaakt voor de
heraanleg van dit kruispunt. Aan de gemeente wordt gevraagd om deze te bekijken,
opmerkingen mee te geven of zelf met een voorstel te komen. Alleszins zal dit zo spoedig
mogelijk moeten worden bekeken inclusief de verkeersafwikkeling binnen het centrum
Grimbergen. Ook dit kan meegenomen worden in de herziening van het mobiliteitsplan.

De voorbereidende werken aan de N211-Wolvertemsesteenweg starten eind september en
zullen 2 weken duren. Zo kan men nagaan wat er zich juist in de ondergrond bevindt en
kunnen de definitieve werken beter ingeschat en ingepland worden. Het is de bedoeling
om samen met deze werken ook de afbraak van de oude Mammoet op de hoek van de
N211-Wolvertemsesteenweg / Rijkenhoekstraat uit te voeren.
2. Zijn de metingen van de dynamische snelheidsborden ter beschikking?
Het is de bedoeling om de borden ad random te laten roteren binnen de gemeente.
Onderzoek wijst nl. uit dat na een 6 tot 8 weken er gewenning voor de borden optreedt en
dan worden deze ook best verplaatst. Voor Grimbergen worden de borden ongeveer om de
twee maanden verplaatst afhankelijk van de agenda van ‘werken in eigen beheer’. De
verkregen data worden steeds uitgelezen maar worden enkel geanalyseerd wanneer er een
klacht is in desbetreffende straat.
Om meer nauwkeurige data inzake verkeer te verkrijgen werkt men met de ‘anonieme'
registratiesystemen die een meer natuurlijk rijgedrag kunnen vaststellen. Deze gegevens
bieden dan weer een realistisch overzicht van de verkeerssituatie in een straat.
Hiernaast wordt ook nog gebruik gemaakt van Floating Car Data. Dit zijn de gegevens die
oa. via Smartphone en GPS worden verzameld. Hier kan men dan reisroutes uit filteren en
onderzoeken of er inderdaad sluipverkeer aanwezig is in een straat/gebied.
Bijkomende informatie:
/
BESLUIT:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de bespreking inzake de bijkomende punten:
1. N211-Wolvertemsesteenweg
2. Rijkenhoekstraat.
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Namens de commissie
In zitting, datum als hierboven
Daisy SMEDTS
Luk RAEKELBOOM
secretaris gemeenteraadscommissie mobiliteitvoorzitter gemeenteraadscommissie
mobiliteit
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